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o Lyhentää nukahtamisaikaa1–3

o Parantaa unen laatua1–3

o Depot-muotoisena lääkevalmisteena   
 vaikuttaa pitkään
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Helsingin kaupungin henki-
löstöön kohdistuneessa tut-
kimuksessa selvitettiin unen, 
painon ja terveyskäyttäyty-

misen välisiä yhteyksiä keski-ikäisillä 
työntekijöillä vuosina 2001–2002 (vas-
taajia 8960, vastausprosentti 67 %) ja 
vuonna 2007 (vastaajia 7332, vasta-
usprosentti 83 %). Tutkimuksessa tar-
kasteltiin unettomuusoireita, kuten 
nukahtamisvaikeuksia, yöaikaista 
heräilyä ja vaikeuksia pysyä unessa 
sekä virkistämätöntä unta. Lisäksi sel-
vitettiin keskimääräistä unen kestoa 
ja terveyskäyttäytymistä, kuten alko-
holin käyttöä, tupakointia, liikuntaa 
ja epäterveellisiä ruokatottumuksia. 
Tutkimuksessa otettiin huomioon 
sosiodemografiset tekijät, mielenter-
veysongelmat, työjärjestelyt sekä fyy-
sinen terveys.

Tutkimuksessa havaittiin, että unet-
tomuusoireet vaikuttivat vähintään 
viiden kilon painonnousuun 5–7 vuo-
den seurannan aikana keski-ikäisillä 
naistyöntekijöillä. Aikaisemmissa seu-
rantatutkimuksissa yhteyttä ei havait-
tu (Hasler ym. 2004, Björkelund ym. 
2005, Lauderdale ym. 2009, Ross ym. 
2011). Lisäksi, lyhyt unen kesto oli yh-
teydessä painonnousuun naisilla. Vii-
meisimmässä katsauksessa (Magee ja 
Hale 2011) käytiin läpi 13 seurantatut-
kimusta unen keston ja painonnousun 

välisestä yhteydestä, joista kahdeksas-
sa havaittiin yhteys lyhyen unen kes-
ton ja painonnousun välillä.

Lisäksi painoindeksi oli yhteydes-
sä unettomuusoireiden muutoksiin 
seurannan aikana. Selvisi, että ylipai-
noisilla ja lihavilla unettomuusoireet 
olivat pysyvämpiä ja ne lisääntyivät 
seurannan aikana normaalipainoisiin 
verrattuna. Kahdessa aikaisemmassa 
seurantatutkimuksessa saatiin viittei-
tä siitä, että lihavilla unettomuusoi-
reet ovat pysyvämpiä, mutta tulokset 
eivät saavuttaneet tilastollista merkit-
sevyyttä (Gureje ym. 2011, Vgontzas 
ym. 2012). Aikaisempia tutkimuksia 
ylipainon tai lihavuuden yhteydestä 
unettomuusoireiden lisääntymiseen 
ei ole tehty. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös 
terveyskäyttäytymisen yhteyksiä unet-
tomuusoireisiin. Muutamia yhteyksiä 
havaittiin. Unettomuusoireiden ja run-
saan alkoholin käytön välillä havaittiin 
kaksisuuntainen yhteys; unettomuus-
oireet olivat yhteydessä myöhempään 
alkoholin runsaaseen käyttöön sekä 
alkoholin runsas käyttö oli yhteydes-
sä myöhempiin unettomuusoireisiin. 
Kahdessa aikaisemmassa seuranta-
tutkimuksessa havaittiin myös yhte-
ys alkoholin käytön ja myöhempien 
unettomuusoireiden välillä (Crum 
ym. 2004, Singareddy ym. 2012), mut-
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ta näissä tutkimuksissa tutkittavilla oli 
alkoholiongelma, minkä vuoksi suoraa 
vertausta tämän tutkimuksen tulok-
siin ei voi tehdä. Seurantatutkimuksia 
taas unettomuusoireiden yhteyksistä 
myöhempään alkoholinkäyttöön ei 
ole. 

Unettomuusoireet olivat lisäksi 
yhteydessä myöhempään liikkumat-
tomuuteen ja humalahakuinen juo-
minen oli yhteydessä myöhempiin 
unettomuusoireisiin. Aikaisempia seu-
rantatutkimuksia unettomuusoireiden 
yhteydestä myöhempään liikkumatto-
muuteen tai humalahakuisen juomi-
sen yhteydestä myöhempiin unetto-
muusoireisiin ei ole.   

Aikaisempia seurantatutkimuksia 
unettomuusoireiden yhteydestä pai-
noon ja terveyskäyttäytymiseen on 
vain vähän. Unen keston yhteyttä pai-
noon on taas tutkittu enemmän ja ai-
heesta löytyy jo useampi katsaus (Pa-
tel ja Hu 2008, Van Cauter ja Knutson 
2008, Patel 2009, Magee ja Hale 2011). 

Vähäisen aikaisemman tutkimuksen 
vuoksi syyt sille, miksi unettomuus-
oireet ovat yhteydessä painoon ja ter-
veyskäyttäytymiseen ovat epäselviä. 
Mahdollisia syitä, miksi unen kesto on 
yhteydessä painonnousuun, on esitet-
ty jonkin verran. On esitetty, että ly-
hyt unen kesto johtaa hormonaalisiin 
ja aineenvaihdunnallisiin muutoksiin 
(Taheri ym. 2004, Spiegel ym. 2004), 
jotka voisivat selittää painonnousun. 

Tutkimuksen johtopäätöksenä on, 
että unettomuusoireet ja lyhyt unen 
kesto vaikuttavat painonnousuun sekä 
lihavuus näyttää ylläpitävän ja lisää-
vän unettomuusoireita seurannan ai-
kana. Tämän tutkimuksen perusteella 
näyttää siltä, että normaalipainon yl-
läpito saattaa ehkäistä unettomuus-
oireita. Työntekijöiden uneen liittyvät 
ongelmat tulisikin ottaa huomioon 
työterveyshuollossa ja muussa perus-
terveydenhuollossa aikaisempaa pa-
remmin lihavuuden ehkäisyssä.
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